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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:

Tidspunkt:

Interkommunalt politisk råd Namdal
Nord Universitet, Namsos
05.02.2020
13.00. Formell behandling av saker fra kl. 15.30-16.00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Olav Jørgen Bjørkås
Borgny Kjølstad Grande
Gjertrud Strand
Hege Nordheim-Viken
Elisabeth Helmersen
Mari-Anne Hoff
Jørn Ove Totland
Arnhild Holstad
Steinar Lyngstad
Stian Brekkvassmo
Borgund Torseth
Amund Hellesø
Espen Lauritzen
John Einar Høvik
Line Stein
Hege K.K. Saugen
Johan Tetlien-Selllæg
Hans Oskar Devik
Hilde Staldvik

Funksjon
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Kommune
Varamedlem for
Flatanger
Grong
Grong
Erlend Fiskum
Høylandet
Leka
Leka
Lierne
Namsos
Namsos
Namsskogan
Namsskogan
Nærøysund
Nærøysund
Terje Settenøy
Osen
Osen
Overhalla
Overhalla
Per Olav Tyldum
Røyrvik
Røyrvik

Espen Lauritzen deltok fram til kl. 14.45. Gjertrud Strand deltok fram til 15.30
Rådmenn/kommunedirektører:
Inge Ryan, Namsos
Roar Leirset, Osen
Trond Stenvik, Overhalla
Bjørn Ståle Aalberg, Grong
Karl Audun Fagerli, Lierne
Beathe Mårvik, Leka
Roy Ottesen, Nærøysund
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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Ragnar Prestvik

Stilling
Daglig leder

Andre deltakere:
Aina Hildrum, studiestedsleder Nord universitet
Øyvind Skogvold, direktør TFoU
Narve Nordmelan, kommunikasjonssjef Trøndelag fylkeskommune
Heidi Fossland, daglig leder Trøndelags Brusselkontor - innledning
Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag - innledning
Svenn Ingar Viken, politistasjonssjef Namdal – under orientering fra politimesteren
Snorre Haugdahl, områdepolitisjef – under orientering fra politimesteren
Britt Helstad, ordfører Bindal – under orientering fra politimesteren
Kjersti Tommelstad, varaordfører Namsos
Amund Lein, Namdal næringsforening/INam – under orientering om Europakontor
Marius Ness Huseklepp, Skogmo industripark – under orientering om Europakontor
Susanne Bratli, Steinkjer kommune – under orientering om Europakontor
Merknader:
Politimester Nils Kristian Moe orienterte om politiets oppgaver, ressurser og tilstedeværelse
generelt og i Namdalen spesielt. Notat var oversendt fra AU til politimesteren på forhånd med
spørsmål og problemstillinger som var ønsket belyst.
Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags europakontor informerte om kontoret, eierskap,
strategier og oppgaver. Til denne sekvensen var representanter for næringslivets overbyggende
organer i Namdalen invitert. Susanne Bratli, sekretariat for Inntrøndelagsregionen supplerte
med hva et medlemskap innebærer? Inntrøndelagsregionen har vært medlemmer i en god del
år.
Spørsmål fra Karl Audun Fagerli om LINA-avtalen kan forlenges midlertidig ettersom
tilsynsrapporten fra Fylkesmannen ikke er kommet. Dette avklares snarest med Namsos
kommune.
Innkalling og sakliste godkjent.
To til å underskrive møteprotokollen: Hans Oskar Devik og Borgund Torseth ble valgt.

Signering:
_________________________

_________________________

Hans Oskar Devik

Borgund Torseth
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Sakliste
Utvalgssaksnr. Tittel
PS 1/20
Handlingsplan Namdalsstrategien 2020
PS 2/20

Oppnevning av medlem til styringsgruppe marint
plast/avfall

PS 3/20

Opprettelse av friluftsråd i Namdalen

PS 4/20

Uttalelse om havbruksskatteutvalgets innstilling

RS 1/20

Distriktsmeldingen. Notat fra Namdal regionråd

RS 2/20

Politiet. Ressurser og tilstedeværelse i Namdalen

RS 3/20

Overtakelse av statlig kontrakt regionalflyruter

RS 4/20

Høringsuttalelse om fritt skolevalg. Udir.

PS 1/20 Handlingsplan Namdalsstrategien 2020
Innstilling
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
Hjemmel for vedtaket er:

Arbeidsutvalgets behandling av sak 4/2020 i møte den
30.01.2020 :
Innstilling
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Det var utsendt korrigert handlingsplan for «Et kompetent og offensivt arbeidsliv» etter
behandling i kompetanse- og FoU-komiteen.
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Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet innarbeider mindre korreksjoner som
ble framsatt i møtet.
Vedtak:
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 1/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling:
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt. Sekretariatet får fullmakt til redaksjonelle endringer.
Vedtak:
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.

PS 2/20 Oppnevning av medlem til styringsgruppe marint
plast/avfall
Innstilling
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes …
Hjemmel for vedtaket er:

Arbeidsutvalgets behandling av sak 1/2020 i møte den
30.01.2020 :
Innstilling
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes …
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Omforent forslag til medlem i styringsgruppa: Amund Hellesø. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
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Vedtak:
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes Amund Hellesø.

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 2/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes …
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes Amund Hellesø.

PS 3/20 Opprettelse av friluftsråd i Namdalen
Innstilling
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.
Hjemmel for vedtaket er:

Arbeidsutvalgets behandling av sak 3/2020 i møte den
30.01.2020 :
Innstilling
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.
Hjemmel for vedtaket er:
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Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 3/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling:
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne kommuner,
foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.

PS 4/20 Uttalelse om havbruksskatteutvalgets innstilling
Innstilling
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!

Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
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utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.
Hjemmel for vedtaket er:

Arbeidsutvalgets behandling av sak 2/2020 i møte den
30.01.2020 :
Innstilling
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.
Hjemmel for vedtaket er:
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Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet bes undersøke om uttalelsen kan
oversendes etter fristen, slik at saken kan behandles i Namdal regionråd 5. februar
2020.
Vedtak:
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 4/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
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Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
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Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.

RS 1/20 Distriktsmeldingen. Notat fra Namdal regionråd
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 1/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:

RS 2/20 Politiet. Ressurser og tilstedeværelse i Namdalen
Innstilling
Tas til orientering
Hjemmel for vedtaket er:

Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 2/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:

RS 3/20 Overtakelse av statlig kontrakt regionalflyruter
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
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Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 3/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:

RS 4/20 Høringsuttalelse om fritt skolevalg. Udir.
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
Interkommunalt politisk råd Namdals behandling av sak 4/2020 i
møte den 05.02.2020 :
Innstilling
Tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
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